
 

65                Universitas Kristen Maranatha 
 

BAB 6  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian strategy entrepreneurship di 

Peternakan ikan lele Sangkuriang Purwakarta ini maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Pemahaman dan penerapan pengusaha pada dimensi innovation telah 

diterapkan dan berpengaruh baik terhadap keunggulan bersaing 

(competitive advantage) dan peningkatan keuntungan (profit) serta sejalan 

dengan teori yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. 

2. Pemahaman dan penerapan pengusaha pada dimensi networking telah 

diterapkan dan berpengaruh baik terhadap keunggulan bersaing 

(competitive advantage) dan peningkatan keuntungan (profit) serta sejalan 

dengan teori yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. 

3. Pemahaman dan penerapan pengusaha pada dimensi organizational 

learning telah diterapkan dan berpengaruh baik terhadap keunggulan 

bersaing (competitive advantage) dan peningkatan keuntungan (profit) 

serta sejalan dengan teori yang menjadi referensi utama dalam penelitian 

ini. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Peternakan ikan lele Sangkuriang diharapkan untuk terus melanjutkan 

penerapan strategy entrepreneurship yang telah dilakukan penelitian pada 

dimensi; innovation, networking dan organizational learning supaya 

mampu terus meningkatkan keunggulan bersaing (competitive advantage) 

dan meningkatan keuntungan (profit) peternakan lele Sangkuriang ini. 

2. Untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang untuk melakukan 

penelitian perbandingkan proses entrepreneurship di peternakan ikan lele 

yang menggunakan metode pakan organik dan non organik. 

3. Penelitian ini terbatas pada dimensi innovation, networking dan 

organizational learning dari konsep strategy entrepreneurship, untuk itu 

pada penelitian berikutnya, akan lebih menarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengikutsertakan keseluruhan dimensi dari  strategy 

entrepreneurship yaitu; innovation, networking dan organizational 

learning, internationalization, growth dan top management and 

governance pada obyek penelitian peternakan ikan lele yang sudah lama 

beroperasi dan lebih besar (established). 

4. Diharapkan di masa yang akan datang peternakan lele Sangkuriang 

Purwakarta ini dapat berkembang sesuai dengan perkembangan inovasi 

hasil budidaya ikan lele menuju ke arah sektor agro industri. 

 


